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ЕМСГ област 1: 

Разбиране ролята на Ментора в проекта ЕМСГ 

Резултати от обучението (Р.О.). 

Обучаваният ще има: 

Критерии за оценка. Обучаваният може: 

1. Разбиране на целите на ЕМСГ 

проекта 

2. Разбиране на ключовите 

ценности и принципите на 

менторството в ЕМСГ проекта 

3. Разбиране на ролята и 

отговорностите на Ментора в 

ЕМСГ проекта 

4. Определяне на границите на 

менторството в ЕМСГ проекта 

 

 

5. Разбиране на BESCLO (Basic 

European Social Care Learning 

Outcomes/Основни европейски 

резултати от обучението за 

социалните грижи). 

 

1. Да обясни целите на проекта ЕMСГ 

 

2. Да опише ключовите ценности и принципи на 

менторството в проекта EMСГ 

 

3. Да опише ролята и отговорностите на 

Ментора в проекта ЕМСГ 

 

4.1. Да очертае границите на ролята на Ментора 

в проекта EMСГ 

4.2. Да даде примери кога и как да докладва за 

опасни практики 

5.1. Да обясни защо BESCLO са важни за 

подкрепа на услуги, основани на Конвенцията 

на ООН за правата на хората с увреждания 

5.2. Да опише нагласите и ценностите, 

подкрепящи зачитането модела на човешките 

права в социалната грижа 

5.3. Да разбере и да премине успешно изпита 

за ЕСГ (Европейски сертификат за грижа/ 

European Care Certificate – ECC) 

 

Ръководство 

Р.О. 1. Целите на проекта EMСГ са: 

Целите на проекта Европейско менторство в социалните грижи са ясно определени 

и те са:  

 Утвърждаване на човешките права и фундаменталните свободи в услугите по 

полагане на грижи в ЕС; 

 Ефективна промяна в отношението и нагласите на персонала при полагане 

на социални грижи в страните-членки, което ще подкрепи предлагането на 

услуги, основани на принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората 

с увреждания; 

 Осигуряване на инструменти за промяна на стария медицински подход към 

хора в неравностойно положение и преминаване към социален модел чрез 

обучение и менторстване на персонала по време на ежедневната им работа 

(само обучение не е достатъчно като се има предвид изисквания мащаб на 

промяната); 

 Установяване на капацитет и възможности в страните-членки за осъществяване 

на менторство на персонала  в социалната грижа; 

 Използване на менторството за подкрепа на персонала чрез личностно 

ориентирания подход по време на работа, като се използват обяснения, 

напътствия и демонстрации; 

 Популяризиране на BESCLO и Европейски сертификат за грижа (ЕСГ) в целия 

Европейски съюз 

 

Р.О. 2. Ключовите ценности и принципи отразяват менторски подход, основан на 

човешките права, и са: 

 Менторите трябва да бъдат за пример, т.е да работят в съответствие с 
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принципите на BESCLO и да показват подход, базиран на човешките права.  

 Те – като бъдещи Ментори, трябва да покажат, че са чувствителни и проявяват 

симпатия и уважение към своите Наставлявани (а и към другите), като са в 

състояние да разпознават, подкрепят и развиват потенциала им.   

 Трябва да са открити и честни с Наставляваните, без да са съдници; да са 

винаги етични.  

 Трябва да са отговорни към себе си и да могат да преоценяват собственото си 

разбиране, допускания, вярвания и ценности.  

 Всички ментори трябва да ценят разнообразието във всичките му форми: това 

включва възраст, пол, етнически произход, сексуална ориентация и опит. 

Никога не бива да действат по начин, който може да бъде възприет като 

подкопаващ силата на менторската роля.  

 

Р.О. 3. Ролите и отговорностите на менторите в проекта EMСГ са: 

 Да помогне за развитието и обучението на Наставлявания; 

 Да подкрепя Наставлявания при разпознаване и максимизиране на неговия 

потенциал; 

 Да мотивира, насърчава и изгражда увереност в Наставлявания; 

 Да помага на Наставлявания да се фокусира върху специфични области от 

развитието си; 

 Да подпомага Наставлявания в разбирането на ценностите, които стоят в 

основата на подхода в социалните грижи, основан върху човешките права;  

 Да подпомага Наставлявания да разширява познанието си и разбирането на 

BESCLO; 

 Да насърчава Наставлявания да развива и работи с ценностите, отношенията и 

нагласите, стоящи в основата на BESCLO, и подхода в работата му, основан на 

човешките права; 

 Да подпомага Наставлявания да открива проблемните места или трудности в 

работата си и да търси начини за намиране на решения за тези трудности, 

като по този начин се подобрява общото му разбиране и качеството на 

работа; 

 Да може да използва инструмента за оценка на менторството (ИОМ) и други 

стратегии, за да се убеди, че Наставляваният върви успешно към получаване на 

Европейски сертификат за грижа (ECГ). 

 Да подкрепя и въздейства за постигане на повече промени на работното място 

в посока на прилагане на подхода, базиран на човешките права. 

 

Определението за ментор, използвано в този проект, е: ‘Опитен човек, който 

използва връзки, основани на позитивност и доверие, за да помогне на тези с по-

малко опит да развият познанията си, своето разбиране и ценности в ежедневната 

си практика“. 

 

Р.О. 4. Границите включват: поверителност; обмен на информация; ограничаване на 

властта; Наставляваният носи отговорност за своите действия; управляване на и 

докладване за опасни практики. 

 
 

ЕMСГ област 2: 

Въвеждане на менторската програма 

Резултати от обучението (Р.О.). 

Обучаваният ще извърши: 

Критерии за оценка. Обучаваният може: 

1 Изучаване на целите на ЕМСГ 

проекта заедно с Наставляваните; 

1.1. Да обясни целите на проекта EMСГ за 

менторство на Наставлявания 
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2. Изготвяне на менторски план 

 

 

 

  

 

 

 

3. Съгласуване на споразумение 

за менторство с Наставлявания, 

като за целта се ползва 

стандартизиран образец 

 

 

4. Установяване на възможните 

пречки за успех и 

идентифициране на възможни 

решения  

1.2. Да покаже как да използва редица методи 

за да провери доколко Наставляваният е 

разбрал целите на проекта EMСГ 

2.1. Да определи и идентифицира 

възможностите за менторство на работното 

място 

2.2. Да изработи менторския план като използва 

споразумението за менторство и обучение 

2.3. Да покаже как менторския план покрива 

всички аспекти на BESCLO 

3.1. Да обясни на Наставлявания 

споразумението за менторство и обучение 

3.2. Да се споразумee с Наставлявания за 

съдържанието на споразумението за 

менторство и обучение 

3.3. Да довърши споразумението за менторство 

и обучение с Наставлявания като използва 

стандартен формат     

4.1. Да опише възможните пречки за напредък в 

менторския процес  

4.2. Да установи възможните пречки с някои 

Наставлявани и да препоръча възможни 

решения 

 

Ръководство: 

Р.О. 1. Виж EMСГ област 1, Р.О. 1, за описване на целите на проекта 

 

Р.О. 2. Менторският план ще бъде записан в „учебен договор“ (виж Р.О. 3 по-горе)  

 

Р.О. 3. Договорът е направен в стандартен формат и покрива: цели и 

продължителност на програмата, план за менторство, график на срещите, фокус за 

менторството (BESCLO с фокус върху ценностите и нагласите), методология, която да 

бъде използвана, роли и отговорности на Ментора и Наставлявания.  

 

Р.О. 4. Потенциалните пречки могат да включват:  

 График на смените 

 Недостатъчно възможности за прилагане на BESCLO 

 Втълпявани ценности и нагласи, които не продкрепят подхода, основан на 

човешките права 

 Увреждане (напр. дислексия, сензорно увреждане)  

 Ниски нива на численост и грамотност сред персонала 

 Културни различия 

 

 

ЕМСГ област 3: 

Оказване на менторска подкрепа 

Резултати от обучението (Р.О.). 

Обучаваният ще предложи: 

Критерии за оценка. Обучаваният може:  



 
 

5 
 

1. Отчитане на това, как други биха 

били повлияни от менторския 

процес  

 

 

 

 

 

2. Използване на набор от стилове 

за обучение 

3. Използване на набор от умения 

за комуникиране 

 

4. Подкрепа на Наставлявания да 

се запознае с BESCLO на 

работното място 

5. Осигуряване на конструктивна 

обратна връзка към Наставлявания    

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Да опише всички онези, които могат да 

бъдат засегнати от менторския процес   

1.2. Да обясни как задължението („дълг“) за 

грижа към потребителите на услуги никога не 

трябва да бъде компрометирано от менторския 

процес 

1.3. Да дискутира как потребностите на 

организацията ще бъдат взети предвид по време 

на менторския процес 

2.1. Да опише редица стилове за учене 

2.2. Да избере стилове за учене, подходящи за 

дейностите и Наставлявания 

3.1. Да опише редица умения за общуване  

3.2. Да общува с Наставлявания, използвайки 

редица умения за общуване  

 

4. Да осигури информация, съвети и 

ръководство за използването на BESCLO на 

работното място 

5.1. Да даде обратна връзка към Наставлявания, 

която инентифицира постигнатото 

5.2. Да даде обратна връзка към Наставлявания, 

която идентифицира предизвикателствата 

5.3. Да даде обратна връзка към Наставлявания, 

която го мотивира самоусъвършенстването му      

5.4. Заедно с Наставлявания да идентифицира 

начини, по които Наставляваният може да се 

усъвършенства 

5.5. С Наставлявания да съгласуват план за 

действие за усъвършенстването му 

 

Ръководство: 

Р.О. 1.1. Онези, които потенциално биха могли да са засегнати в процеса на 

менторството, включват потребители на услуги, техните семейства и застъпници, 

организацията, Наставлявания и друг персонал.  

 

Р.О. 2. Менторът трябва да може да избира от редица стилове за учене, като има 

предвид, че наставляваните ще учат по разнообразни начини (напр. зрително, 

кинестетично, звуково)  

 

Р.О. 3. Би трябвало да се включат техники и методи на активно слушане, обобщаване 

и подаване на въпроси, които да окуражават Наставлявания да обмисли казаното  

 

Р.О. 5. Конструктивната обратна връзка би трябвало да съдържа, както всякакви 

позитиви, така и предизвикателствата, и да идентифицира възможности за 

усъвършенстване 

 

 

ЕМСГ област 4: 

Оценка на успеха и прогреса на Наставляваните 

Резултати от обучението (Р.О.). 

Обучаваният ще има или ще 

извърши: 

Критерии за оценка. Обучаваният може:  
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1. Разбиране за това как се ползва 

ИОМ (Инструмента за оценка на 

менторството)  

 

2. Оценяване на успеваемостта на 

Наставлявания като се използва 

набор от методи  

 

 

 

3. Осигуряване на обратна връзка 

към Наставлявания по отношение 

на покриването на изискванията 

на BESCLO 

 

4. Изготвяне на предложения за 

подобряване на работата и 

успеваемостта  

 

 

 

5. Записване на менторските 

сесии  

 

1.1. Да опише и обясни ИОМ и неговото 

използване 

1.2. Да опише и обясни кога трябва да бъде 

използван ИОМ  

2.1. Да използва ИОМ за оценка на успеха и 

напредъка на Наставлявания на съответните 

етапи 

2.2. Да оценява постигнатия напредък в посока 

BESCLO по време на менторския период като 

използва редица методи 

2.3. Да прави оценка, която е обективна и честна  

3.1. Да опише и обясни напредка на 

Наставлявания в посока BESCLO 

3.2. Да опише и обясни на Наставлявания 

областите, които изискват допълнително 

развитие 

4.1. Да преглежда менторския план заедно с 

Наставлявания, за да включи възможности за 

усъвършенстване на изпълнението и напредъка 

4.2. Да се споразумee с Наставлявания за план 

за действие за усъвършенстване на 

изпълнението 

5.1. Да запише ключовите елементи от всяка 

менторска сесия    

5.2. Да се погрижи бележките да са четливи и 

ясни 

5.3. Да запише менторските сесии като използва 

стандартен образец  

 

Ръководство: 

Р.О. 1. Оценяването става в началото на менторството преди ECГ курса и след това в 

края, преди ECГ изпита. 

 

Р.О. 2.1. Съответните точки са като при Р.О. 1 по-горе 

 

Р.О. 2.2. Редицата методи включват наблюдение на практиката, въпроси и отговори и 

ползването на сценарии за дискусия 

 

Р.О. 5.3. На менторите е осигурен за ползване стандартен образец  

 

 

EMСГ област 5: 

Поглед върху собствената работа като Ментор 

Резултати от обучението (Р.О.). 

Обучаваният ще: 

Критерии за оценка. Обучаваният може:  

1. Обмисли собствената практика 

като Ментор 

1.1. Да идентифицира съответните данни от 

ИОМ или друга информация за рефлектиране 

върху собствената менторска практика    

1.2. Да обмисля обратната връзка за 

собствената менторска практика 

1.3. Да обмисля това, което е научил от 

Наставлявания  

1.4. Да оценява собствената менторска 
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практика спрямо желаните резултати 

 

Ръководство: 

Р.О. 1.1. Информация от практическо значение може да включва обратна връзка от 

Наставлявания или прекия началник, бележки от менторските сесии, оценки на 

напредъка на Наставлявания. 

 

Р.О.1.4. Желаният резултат е развитие на Наставлявания в посока BESCLO 

 
 

Виж и: 

1. Учебен договор по проект ЕМСГ 

2. Протокол на менторска сесия по проект ЕМСГ 

3. Критерии за избор на Ментори и Старши ментори 



   

European Mentoring in Social Care is a project funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union under Key 

Action 2: Strategic Partnerships for Adult Education. Project Number: 2015-1-BE02-KA204-012282 

 

Критерии за избор на Ментори и Старши ментори 

 

Ментори: 

 

Менторът е: 

‘Човек с опит, който използва отношения на доверие и положителна нагласа да 

помага на онези, които са с по-малък опит, да развиват своите познания, разбирания 

и ценности, основани на тяхната практика ден след ден‘. 

 

 

Когато се избират потенциалните ментори е важно да се разбере дали човекът има: 

 Положително отношение към работата 

 

 Издръжливост (не се отказва лесно) 

 

 Умението добре да се организира и да е надежден  

 

 Гъвкавост, приспособимост 

 

 Умения за общуване и изслушване 

 

 Разбиране на „Basic European Social Care Learning Outcomes (BESCLO)/Основни 

европейски резултати от обучението за социалните грижи“, показано в тяхната 

работа   

 

 Да са положили успешно изпита за «European Care Certificate (ECC)/Европейски 

сертификат за грижа (ECГ)» 

 

 Способността да изпълнява ролята и отговорностите на менторa, които са: 

 

 Да дава възможност за учене и развитие 

 

 Да дава възможност на наставляваните да разпознаят и максимално 

увеличат своя потенциал чрез окуражаване, мотивиране и изграждане 

на доверие 

 

 Да помага на наставляваните да развиват своите познания и умения във 

връзка с BESCLO 

 

 Да помага на наставляваните да развиват ценности и нагласи, които 

подкрепят модела на човешките права в социалната грижа 

 

 Да помага на наставляваните да повишават своите постижения в 

работата 

 

 Да помага на наставляваните да идентифицират пречките към 

усъвършенстване и да работят за отстраняването им 

 



2 

 

 Да оценява развитието на наставляваните в посока BESCLO 

 

 Да постига трансформационна промяна като част от по-широк 

процес на промени 

 

 Способността да показва ключовите ценности и принципи, които се отразяват на 

подхода при менторството, основан на човешките права, което означава, че 

менторът: 

 

 Ръководи чрез пример, т.е. работи за показване подхода, основан на 

човешките права, в посока BESCLO 

 

 Показва съпричастие, чувствителност, съчувствие и респект към 

наставлявания 

 

 Постъпва без да осъжда, открито, честно и етично и съгласува тази 

етика с всички участващи страни 

 

 Показва самосъзнание, чувство за собствената личност и готовност за 

обсъждане на собствените разбирания, предположения, вярвания и 

ценности 

 

 Признава възможностите на всеки човек да учи и да се развива 

 

 Цени различието във всичките му форми: това включва възраст, пол, 

етнически произход, религия, сексуална ориентация и опит 

 

 Държи се по начин, като не злоупотребява с властта, присъща на 

менторската роля. 

 

Важно е да се има предвид, че списъкът по-горе описва перфектния кандидат-ментор. 

Всъщност ще има място за усъвършенстване в някои области, а обучителният курс за 

ментори ще бъде съставен така, че да подкрепя и развива онези, които имат 

потенциал. 

 

 

Старши ментори: 

Старши менторите са хора, които: 

 

 оттговарят на всички критерии за менторство (виж по-горе) 

 имат умението да обясняват ясно  

 имат увереността да ръководят. 

 

Натрупаният опит в учителстване или обучаване под каквато и да е форма не е 

съществен, но би бил полезен. И отново: курсът за обучение на обучители ще е 

замислен да подкрепя и развива старши ментори. Тъй като проектът се развива, то 

тези, които са били обучени за ментори и са придобили менторски опит, може да 

пожелаят в бъдеще да бъдат обучени за ролята на старши ментори. 

 


